
Bielsk Podlaski, 2010-12-18 
 
 

KOMUNIKAT SĄDU KONKURSOWEGO 
w sprawie rozstrzygni ęcia konkursu na na opracowanie 

koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przeb udowy i nadbudowy 
istniej ących budynków: Bielskiego Domu Kultury i kina „Znic z” w Bielsku Podlaskim 

z przeznaczeniem na Bielskie Centrum Kultury 
 
 

Sąd Konkursowy powołany zarządzeniem Nr 519/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 
9 września 2010 r. do przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie 
koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków: 
Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na Bielskie Centrum 
Kultury, w składzie: 

1) mgr in Ŝ. arch. Mirosław Siemionow – SARP o. Warszawa – Przewodniczący Sądu, 
2) mgr in Ŝ. arch. Waldemar Jasiewicz – SARP o. Białystok – Zastępca Przewodniczącego, 
3) mgr in Ŝ. arch. Agnieszka Duda  – SARP o. Białystok – Sędzia Referent, 
4) mgr Kazimierz Prus – Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim – Sędzia 
5) mgr in Ŝ. arch. Tomasz D ąbrowski – Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim – Sędzia, 

informuje: 

1. w terminie wyznaczonym do składania prac konkursowych, tj. do dnia 10 grudnia 2010 r. 
do godziny 16:00, wpłynęło do siedziby SARP oddział w Białymstoku 9 prac konkursowych, 

2. wszystkie złoŜone prace konkursowe zostały dopuszczone do oceny, jako zgodne tematycznie 
z przedmiotem konkursu oraz wymaganiami regulaminu w zakresie zachowania anonimowości, 

3. w wyniku przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2010 r. oceny złoŜonych prac konkursowych Sąd 
Konkursowy postanowił rozstrzygnąć ogłoszony konkurs w sposób następujący: 

a) przyznać I Nagrodę w wysokości 10.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji prowadzonych 
w trybie postępowania z wolnej reki uczestnikowi konkursu o nazwie: 
„AIM” Ireneusz Maksymiuk 
z siedzibą: ul. Turystyczna 3/2, 15-503 Białystok , 
za pracę konkursową ozn. symbolem literowym „G”, która została zgłoszona do udziału 
w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 070480 i zajęła w ocenie Sądu 
Konkursowego 1 miejsce wśród prac zgłoszonych do udziału w konkursie, 

b) przyznać II Nagrodę w wysokości 7.000 zł uczestnikowi konkursu o nazwie: 
Zbigniew Kowalewski, Tomasz Zalewski, Agata Ołdziej ewska,  
Paweł Grabarczyk, Magdalena Grabarczyk  
z siedzibą: ul. Słowia ńska 31/1, 80-381 Gdańsk , 
za pracę konkursową ozn. symbolem literowym „D”, która została zgłoszona do udziału 
w konkursie udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 513300 i zajęła 
w ocenie Sądu Konkursowego 2 miejsce wśród prac zgłoszonych do udziału w konkursie; 

c) przyznać WyróŜnienie w wysokości 3.000 zł uczestnikowi konkursu o nazwie: 
Pracownia Projektowa „Kaczy ński i Spółka” S.C.  
Janusz Kaczy ński, Barbara Miron-Kaczy ńska 
z siedzibą: ul. Wiktorii 3, 15-070 Białystok , 
za pracę konkursową ozn. symbolem, literowym „E”, która została zgłoszona do udziału 
w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 130711 i zajęła w ocenie Sądu 
Konkursowego 3 miejsce wśród prac zgłoszonych do udziału w konkursie; 

e) pozostałym pracom konkursowym zgłoszonym do udziału w konkursie z sześciocyfrowymi 
numerami rozpoznawczymi: 175171 (praca „A), 825352 (praca „B), 031969 (praca „C”), 
685621 (praca „F”), 978345 (praca „H”), 123987 (praca „I”), nagród i wyróŜnień 
nie przyznawać, 

4. wszystkie prace konkursowe zgłoszone do konkursu zostały zaprezentowane na wystawie 
zorganizowanej w budynku Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim przy ul. 3-go Maja 2. 

 
 

Z powaŜaniem: 

  /podpis nieczytelny/ 
………….……………………………….. 

Przewodniczący Sądu Konkursowego 
mgr inŜ. arch. Mirosław Siemionow 


